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Cronologia de l’evolució comercial
PROTECCIONSIME
ANYS 70, 80 i 90

a.
b.

SITUACIÓ ACTUAL
DE
MODERNITZACIÓ

ACORDS LLIURE
COMERÇ

…DEGUT A LA POLÍTICA
REFORMES POLÍTIQUES COMERCIALS
INDUSTRIAL POST-COLONIALISTA

ESTABILITAT POLÍTICA I
ECONÒMICA

a.
PRODUCCIÓ LOCAL EN COMPTES b.
D’IMPORTAR
ELEVADA PROTECCIÓ DAVANT
c.
COMPETÈNCIA INTERNACIONAL

NOVES OPORTUNITATS
DE NEGOCI

IMPORTACIONS < EXPORTACIONS

!!!

INFLACIÓ

CONSTATACIÓ RETARD TECNOLÒGIC
MANQUEN PRODUCTES VALOR
AFEGIT
INSUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA EN
CAS DE SEQUERA

IMPORTACIONS

OBERTURA ALS MERCATS INTERNACIONALS

> EXPORTACIONS

Empreses catalanes any 2018
Més de 180 empreses catalanes instal·lades al Marroc.
Més de 900 empreses catalanes que exporten al Marroc.

Visió de país (present i futur)
LGV Tanger –
Casablanca
Central
tèrmica solar
Noor més
gran del món

Candidatura
Mundial
futbol any
2026

MARROC
Inauguració
del pont més
gran de
l’Àfrica

Port Tanger
Med

Llançament
del primer
satèl·lit

Construcció
del teatre
més gran de
l’Àfrica

Estratègia sectorial
INDUSTRIA

AGRICULTURA

TURISME

Pla Maroc Verd

Visió 2020

Pla d’acceleració
industrial

ENERGIES
RENOVABLES

COMERÇ

LOGÍSTICA

Estratègia energètica
2030

Pla Rawaj

Estratègia
competitivitat

PESCA

PORTS

ARTESANIA

Halieutis

Estratègia horitzó
2020

Visió 2015

Dades i xifres claus


Taxa de creixement entre 3-4% anual (molt lligat a les pluges que afecten a l’agricultura).



Atur: 9-10%.



Dèficit de la balança comercial és del -19%.



Liberalització del preu dels carburants l’any 2014, exceptuant la bombona de butà.



Posició 68 en índex de competitivitat.



Lentes reformes de la justícia, de la sanitat pública, del sistema de jubilacions o dret a la vaga.



Successives rebaixes aranzelàries resultants de l'aplicació dels acords comercials signats.



Debilitats comerç exterior: dependència mercat europeu, dependència energètica i fort pes dels fosfats export.



Unió Europea és avui el principal soci econòmic i comercial del Marroc.



La seva estructura econòmica té excessiva dependència agrícola i una absència de recursos naturals energètics.



Primer productor i exportador mundial de fosfats, amb un 30% de les reserves mundials.



Indústria basada en: química, agroalimentació, tèxtil i cuir, automoció i aeronàutica.



Serveis basats en: turisme, transports, comunicacions, finances i immobiliària.

Importacions i exportacions

Captació d’inversió estrangera


Molta capil·laritat, s’estan tocant tots els sectors per fer avançar el país.



El govern facilita la inversió estrangera per la implantació al país.



Polítiques comercials favorables.



Inversió de llarga durada.



Empreses industrials que es vulguin deslocalitzar (offshore).



40 acords de lliure comerç (accés a un mercat potencial de 1.000 milions de consumidors).



Competitivitat en costos.



Infraestructures amb estàndards internacionals.



Capital humà qualificat i d’alt rendiment.



Fonaments jurídics i polítics forts i estables.



Fonaments econòmics forts i estables.



Ecosistema favorable pels negocis.

Inversió estrangera
Exemples d’inversió estrangera industrial:
 Automòbil: Renault, PSA, Bamesa, Delphi, Leoni, Bontaz,…
 Autobusos: Koç Holding,…
 Aeronàutica: Bombardier, Boeing, Eaton,…
 Farmàcia: Cipla (India) i Biocad (Russia) per la fabricació de medicaments contra el càncer
 Plantes de reciclatge: Sumilon (India) reciclatge de PETS
 Pintura: Kansai Paint (Japo) fabricació de pintura
 Indústria tèxtil: Decathlon, Bluefinger, Med Sourcing, Tint Color, Bernitex Clean, Island Blue, …
 Logística: APM Terminals
 Agroalimentari: Grup Bel (França)

Oportunitats comercials


Equipaments agrícoles i indústria auxiliar agroalimentària



Equips i components d'automoció



Semimanufactures industrials (metàl·liques, elèctriques, mecàniques)



Equipament en general i particularment per a la indústria tèxtil



Serveis de transport i logística



Serveis d'enginyeria i consultoria



Sector de la distribució (inclou franquícies)



Sanitat



Educació – escoles de primària – escoles bressol



Sistemes de gestió en tots els àmbits (des de logística a sanitat)



Material i equipament de construcció

Oportunitats d’inversió


Indústria orientada a l'exportació (automoció, aeronàutica, electrònica, tèxtil).



Transport i logística (greu problema de mobilitat a les ciutats, SMART CITY).



Serveis a empreses (enginyeria, legal i consultoria).



Energia (especialment energia eficiència energètica, més que renovables).



Tractament d'aigües.



Agricultura, agroindústria i aqüicultura.



Sanitat.



Serveis educatius.

Oportunitats d’implantació


Sectors estratègics: química, agroalimentació, tèxtil i cuir, automoció, aeronàutica i mineria.



Avantatges:



a)

Exempció del pagament de l’IVA

b)

Exempció de tots els impostos sobre la importació i exportació de mercaderies

c)

Pagament d’impost de societats progressiu

d)

Fonds Hassan II i Fonds de Développement Industriel et des Investissements (FDII)

e)

Ajudes i subvencions per part de l’estat en matèria d’inversió, d’entre el 15 i el 30%

f)

Sistema de subvencions a la formació (enginyers, tècnics, operadors i formadors)

Zones franques i zones industrials: Tanger Free Zone, Tanger Automotive City (planta de RENAULT),
Atlantique free zone P21 (planta de PSA), P2I Rabat Technopolis, P2I Technopole d'Oujda, MIDPARC

Barreres d’entrada comercials






Barreres no aranzelàries, especialment en el sector siderúrgic:
o

Importacions de fil ferro i acer corrugat.

o

xapes laminades en fred i a les lacades o revestides.

Dret antidumping a:
o

xapes d'acer laminades en calent.

o

importacions de PVC de la UE.

o

Obertura d'una investigació antidumping contra la ceràmica espanyola.

Mineria, energia i aigua: l'Estat té el monopoli. Es poden obtenir llicències o concessions de prospecció, explotació o
distribució.



Explotacions agrícoles: la propietat dels terrenys agrícoles està reservada.



Pesca: llicències a empreses que acreditin participació mínima del 50% de persones físiques marroquins.

Barreres d’entrada culturals
 Generar confiança: relacions humanes essencials per una bona associació.
 Presència i adaptació al país.
 Coneixements especialitzats.
 Efectivitat: Paciència, perseverança, prudència són essencials per a totes les
negociacions (molts contactes i pocs avanços).
 Empreses patriarcals: decisions, cobraments, …al CEO o gerent de l'empresa.
 Buscar sinergies amb empreses marroquines pot ser una porta d’accés al
mercat.
 Evitar business amb empreses que “saben fer de tot”.

Marc jurídic


Manca de transparència en ofertes i licitacions.



Molta burocràcia que alenteix els procediments de constitucions i presa de decisions.



Possibilitat de comprar terrenys o edificis garantida exceptuant el sector agrícola..



Formes jurídiques d’empresa més comunes són S.A. i S.A.R.L.



Forma d'establir-se més comuna a través de filials.



Marc jurídic molt favorable per les inversions.



Facilitat per la creació d’empreses.



Exempció d’IVA i Impost sobre Societats durant els primers 5 anys.



Acords bilaterals firmats amb més de 50 països per garantir les inversions davant el risc
d’expropiacions (Carta d’Inversions de 1995).

Finançament Multilateral


Concursos que la Comissió Europea publica freqüentment, tant a nivell de consultoria i enginyeria
com d'infraestructures finançats dins del Programa MEDA



BEI – Banc europeu d’inversions



BM - Banc Mundial



BAD - Banc Africà de Desenvolupament



BID - Banc Islàmic de Desenvolupament



BERD – Banc europeu de reconstrucció i desenvolupament



FMI – Fons monetari internacional



IFC – Cooperació financera internacional



FADES - Fons Àrab de Desenvolupament Econòmic i Social



MCC - Millennium Challenge Corporation

Acords comercials amb la UE


Acord Euro-Mediterrani d’Associació UE-Marroc, que conté amplis compromisos
preferencials (0%) de liberalització comercial en béns industrials (a excepció dels béns
usats).



Acord d’Associació entre la UE-Marroc en productes agrícoles, agrícoles transformats i
productes pesquers (excepcions de DI com la carn fins 200%)



Acord pesquer entre 2014 i 2018

On es concentra l’activitat?


Activitat econòmica/riquesa es concentra en l’eix
costaner atlàntic Casablanca-Rabat-Tànger.



Tànger i Kenitra: sectors del tèxtil, cablejat,
automòbil i els seus components.



Casablanca: sector serveis, aeronàutic,
importació/distribució i farmàcia.



Meknes i Agadir: Agroindústria.



Jorf Lasfar: química, siderúrgia i fosfats.

Com fer negocis al Marroc


Política de preus apropiada.



Productes, solucions i serveis innovadors amb un gran valor afegit.



Experiència i referències empresarials.



Presència local desitjada.



Relació “win-win“.



Enfocament empresarial eficaç i sensible.



Transferència de tecnologia.



Estratègia comuna per accedir a altres mercats, especialment l’africà.



Idiomes pels negocis: francès principalment i anglès.

Què és ACCIÓ?
En un entorn
canviant i un mercat
cada cop més
global, volem
potenciar la
capacitat del teixit
empresarial català

Treballem a través
d’un binomi clau
per a la
competitivitat
empresarial: la
innovació i la
internacionalització

És l’agència del Govern
de la Generalitat de
Catalunya per a la
competitivitat de
l’empresa

Clara vinculació
entre innovació i
internacionalització:
la majoria
d’empreses
innovadores són
exportadores
(57,2%)

Acompanya 1.831
projectes
d’internacionalització
i 4.161 projectes
d’innovació cada any

El client principal
és la PIME, que
conforma el 98%
del teixit
empresarial de
Catalunya

La London School of
Economics recomana
“la integració de les
polítiques
d’innovació i
internacionalització”

Oficina Exterior de comerç i d’inversions de
Casablanca


L’Oficina Exterior del Marroc es va posar en funcionament l’any 1990 i està situada a la
ciutat de Casablanca. Tenim un equip de 3 persones locals, 1 director i dos consultors.



La missió principal de l’oficina és ajudar a les empreses catalanes a introduir els seus
productes i serveis en els mercats de la zona, a través d’un servei d’assessorament
personalitzat i d’alt valor afegit.



De 2010 fins ara ha impulsat més de 400 projectes de pràcticament tots els sectors,
demostrant el dinamisme i l’atractiu que el país té per a tota mena d’empreses catalanes.



Hi destaquen els projectes de comercialització (cerca de clients, agendes de contactes i
estudis de mercat) així com els d’implantació (soft landing i, especialment, selecció de
personal).

Oficines exteriors de comerç i inversions

Gràcies

شكرا
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